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LIITY RIPARIJENGIIN!
En voi tietää, mitä tällä hetkellä mietiskelet Sitäkään en tiedä, mitä juuri
tällä hetkellä ajattelet riparista tai mitä toivoisit siltä Mutta sen tiedän, että
jokainen meistä haluaa, että on hyvä olla
Jos mietit asioita, mitä on mukava tehdä, niin veikkaan vahvasti, että on
ainakin yksi asia, josta melkein kaikki pitävät Se on kaverin/kavereiden
kanssa oleminen ja hengailu On hienoa, jos saa kuulua johonkin porukkaan,
ja on hienoa, jos tulee hyväksytyksi
Ei se kavereiden kanssa oleminen ollut outoa Jeesuksellekaan Mitä muuta
hän julkisen toimintansa aikana teki, kuin kolme vuotta hengaili ja jutteli
kavereiden kanssa? Jeesuksen kaveriporukassa oppilaat tulivat hyväksytyksi
aina Porukkaan liittyi myös jengiä, jotka kokivat porukassa niin suurta
rakkautta, että jopa muuttivat elämänsä suunnan
Parasta tässä kaikessa on se, että siihen porukkaan voi yhä kuulua Siinä
porukassa hengailu on yllättävän mukavaa Tervetuloa riparille!
Henri Karvinen,
rippikoulutyöstä vastaava pappi
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Ripari – mikä?
Rippikoulu eli ripari on kirkon kasteopetusta Riparilla kerrotaan, mihin uskoon sinut on kastettu (tai tullaan kastamaan) Ripari pitää opetuksen lisäksi sisällään todella paljon muutakin Lyhyesti voisi sanoa, että riparilla näet
6/5 -väläyksen siitä, miten huippua on elää elämäänsä kristittynä nuorena

Ripari – kenelle?
Vuonna 2019 riparivuorossa ovat 2004 syntyneet tai sitä vanhemmat nuoret
Jos olet aloittanut koulusi vuotta aiemmin, voit tulla riparille kirkkoherran
luvalla jo nuorempana Myös kirkkoon kuulumattomat nuoret voivat käydä
rippikoulun. Rippikoulun päätteeksi oleva konfirmoiminen edellyttää kirkkoon liittymistä, ja kastamattomien osalta kastetta leirillä tai leirin jälkeen

Ripari – oikeudet?
Riparille tuleminen on täysin vapaaehtoista. Rippikoulu ja konfirmaatio antavat paljon unohtumattomia kokemuksia ja arvokasta ”näkymätöntä pääomaa”, mutta myös näkyviä oikeuksia Rippikoulu on kirkkohäiden edellytys
Konfirmaatio antaa oikeuden toimia kummina, osallistua itsenäisesti ehtoolliselle ja asettua 18-vuotiaana ehdokkaaksi seurakuntavaaleissa Cool!

Ripari – hinta?
Rippikoulu on opetuksen, perusohjelman ja materiaalien suhteen ilmainen,
mutta ruokamenojen, mahdollisen erikoisohjelman ja Lempäälän ulkopuolella olevien leirien osalta kuljetuskustannusten sekä tilavuokrien takia seurakunta perii rippikoululaisilta leirimaksua Leirin hinta on lempääläläisten
osalta jo valmiiksi tuettu eli maksu kattaa vain murto-osan todellisista kustannuksista Lempäälän ulkopuolelta tulevat maksavat leireistään omakustannushintaa, mikä selittää heiltä perittävät korkeammat leirimaksut Muistathan lisäksi, että Päiväripari on ilmainen
Maksualennusta leirimaksusta voidaan myöntää lempääläläisille taloudellisin
perustein Mahdollisuus koskee vain Terviksen perusleirejä Maksualennuslomakkeita saa taloustoimistosta Talvi-Terviksen maksualennuslomakkeet
tulee toimittaa taloustoimistoon viimeistään 2512019 ja kesän rippileirien
352019 mennessä Näiden päivämäärien jälkeen saapuneita lomakkeita
emme huomioi Muistathan leireille hakiessa, että Talvi-Lapin, Savon,
Taideriparin, Sportin ja Koillismaan leirimaksuista ei voi anoa alennusta.
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Ripari – turvallisuus?
Jokaiselle leirille otetaan maksimissaan 25 riparilaista Ripareilla henkilöstön määrä on tarkkaan säädelty Kaikki vakituiset viranhaltijat ovat saaneet
ensiapukoulutuksen Lisäksi ripareilla on iso joukko koulutettuja isosia Suurimmalla osalla leireistä yöllisestä turvallisuudesta vastaa palkattu yövahti
Turvallisuusasiat käydään läpi leiriläisten kanssa heti leirin alussa
Rippikoululaiset on vakuutettu ryhmätapaturmavakuutuksella Se kattaa leirillä aiheutuneista tapaturmista syntyneet kulut Seurakunta ei vastaa leiriläisten omista tavaroista Esimerkiksi silmälasit ja puhelimet ovat leiriläisten
omalla vastuulla

ILMOITTAUTUMINEN - Miten ja minne ilmoittaudun?
Ilmoittautuminen tapahtuu irrottamalla ja täyttämällä tämän esitteen takasivulla oleva ilmoittautumislomake Huoltaja vahvistaa allekirjoituksellaan
nähneensä lomakkeen sekä tarkistaneensa ja hyväksyneensä siinä olevat
tiedot
Merkitse ilmoittautumislomakkeeseen ensisijainen toivomuksesi rippikouluryhmästä numerolla 1 Koska emme voi taata sinulle pääsyä ensisijaisesti
toivomallesi riparille, laita myös kaksi muuta sinulle sopivaa toivetta (2 ja 3)
Leirejä valitessa kannattaa tarkistaa leiriajankohta, leiriennakkojen ajat
sekä konfirmaation ajankohta, jotta ne varmasti käyvät sinulle Mikäli
olet merkinnyt ilmoittautumislomakkeeseen vain yhden toiveen, voidaan sinut sijoittaa mihin tahansa ryhmään, jossa on tilaa, jos et mahdu ensisijaisesti
valitsemaasi ryhmään
Kun olet täyttänyt ilmoittautumislomakkeen huoltajasi kanssa, palauta se
joko Hakkarin tai Sääksjärven yläasteen opettajanhuoneen lähellä olevaan
lukittuun riparilaatikkoon tai postitse osoitteeseen: Lempäälän srk, rippikoulu, PL 40, 37501 Lempäälä

Mihin mennessä ilmoittaudun?
Ilmoittautuminen päättyy perjantaina 26102018 Tämän jälkeen ilmoittautuneet joutuvat tyytymään jäljelle jääneisiin paikkoihin
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Milloin tiedän oman riparini?
Tiedot muodostetuista rippikouluryhmistä annetaan ripari-infossa Lempäälän kirkossa ke 31102018 klo 18 Ripari-info kestää noin tunnin Kyseessä on
tärkeä ja kaikille pakollinen tilaisuus Samassa yhteydessä jaetaan rippikoulukortit ja annetaan ohjeet rippikoulumerkintöjen keräämiseksi

Voiko riparia vaihtaa myöhemmin?
Ryhmäjaon jälkeen ryhmää ei lähtökohtaisesti voi enää vaihtaa Siksi on
ensiarvoisen tärkeää, että jo ilmoittautumisvaiheessa valitaan ne vaihtoehdot (3 kpl), jotka varmasti käyvät

Kaverin kanssa riparille?
Jos haluat ystäväsi kanssa samalle riparille, valitse samat rippikouluvaihtoehdot ja palauta lomake yhteen nidottuna kaverisi ilmoittautumislomakkeen
kanssa (max kolme paperia yhdessä)

Erityisruokavaliot, sairaudet, lääkitys?
On erittäin tärkeää, että tiedotat ilmoittautumislomakkeessa erityisruokavaliosta, mahdollisista sairauksista, diagnooseista, oppimisvaikeuksista, lääkityksistä ja lääkeaineallergioista Kaikki, mikä voi vaikuttaa leirin kulkuun,
kannattaa mainita Käsittelemme tiedot luottamuksellisesti (kts tietosuojaseloste s 18)

Entä jos käyn riparini muualla?
Mikäli käyt rippikoulusi muualla kuin Lempäälän seurakunnassa, täytä siitä
huolimatta ilmoittautumislomake ja palauta se Tule myös paikalle ripari-infoon Lempäälän kirkkoon ke 3110 klo 18 Muualla rippikoulunsa käyvät
voivat hakea rippikouluraamattunsa tammi-toukokuussa 2019 kirkkoherranvirastosta Muualla leirinsä käyville järjestetään omat ennakkotapaamisensa keväällä 2019: pe 5.4.2019 klo 15.30–20.00 Hopella sekä su
26.5.2019 klo 13.00–17.30 Majakalla

Ilmoittautumislomakkeen turvallisuus- ja tietosuojakysymykset
Rippikoulun aikana otettuja kuvia ja videoita jaetaan vain kyseisen ryhmän
nuorille Lisäksi kuvia voidaan käyttää esimerkiksi seuraavan vuoden ripariesitteen elävöittäjänä
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Yhteydenpidon helpottamiseksi perustamme WhatsApp-ryhmän jokaiselle
rippikouluryhmälle Tarvitsemme tähän huoltajien suostumuksen
Mahdollista lääkkeiden antamista (esim särkylääke) varten tarvitsemme
huoltajalta siihen luvan
Tarvitsemme myös uimiseen huoltajan luvan Tällöin tiedämme, että nuori
on uimataitoinen ja voi halutessaan uida leirin aikana Lempäälän seurakunnan leireillä uimista valvoo aina uimataitoinen täysi-ikäinen henkilö
Ryhmäkokoonpanot julkistetaan ripari-infon 3110 yhteydessä Antamalla
suostumuksen suku- ja etunimi voidaan näyttää ripari-infossa kirkon seinään
lyhyen aikaa heijastamalla Tämän jälkeen riparikokoonpanoista kootut listat
eivät ole enää missään julkisesti esillä, vaan ainoastaan toimintojen yhteydessä työntekijöiden käytössä Rippikouluvuoden päätteeksi em listat tuhotaan Mikäli suostumusta nimen heijastamiseksi seinään ei voida antaa,
saa nuori tiedon ripariryhmästään tilaisuuden jälkeen henkilökohtaisessa
keskustelussa rippikoulupastorin kanssa
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TALVEN LEIRIT
TALVI-TERVIS

Tervis on Tervis, vaikka lumessa paistaisi! Jos valitset Talvi-Terviksen, kolkuttelee ovellasi elämäsi hiihtoloma! Ritisevän takkatulen lämmössä, saunan paahteessa ja ihan vaan
parhaan yhdessäolon, tekemisen ja hulluttelun lomassa kypsyy kokemus, joka vetää vertoja ihan mille tahansa Talvinen
Tervis on parhautta! Kerran sitä vaan eletään ja käydään Talvi-Tervis!
Aika:
Konfirmaatio:
Paikka:
Vetäjät:
Ennakot:
Hinta:

222–232019
su 33 klo 10 Lempäälän kirkko
Tervajärven leirikeskus
Christian Seppänen, Tiina Koskinen ja Tatu Leijo
su 131 klo 13:00–17:30 Majakka
pe 152 klo 15:30–20:00 Hope
lempääläiset 120 €, muut 270 €

TALVI-LAPPI

Keskeltä Lappia Sattasvaaran juurelta löytyy talvinen riparien ihmemaa! Järkyttävän paljon puhtaan valkeaa lunta, komeat tunturit, käsittämättömän
älykkäät porot sekä Lapin rento tunnelma ryydittävät riparista ikimuistoisen
kokemuksen Aloitusviikonloppu ollaan Terviksellä, mutta hiihtolomalla lasketellaan Pyhällä – ja valloitetaan Lappi! Mitä sie etelän ihimine mietit? Ota
Talvi-Lappi!
Aika:
Konfirmaatio:
Paikka:
Vetäjät:
Ennakot:
Hinta:
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8–102 sekä 232–232019
su 103 klo 10 Lempäälän kirkko
Tervajärvi, Lempäälä ja Sattasvaara, Sodankylä
Henri Karvinen, Jussi Salo sekä kausityöntekijä
Viikonloppu Terviksellä pe–su 8–102 Alkaa perjantaina
nuortenillasta Hopella klo 18:30 ja päättyy sunnuntaina
Majakkamessuun klo 17:30
lempääläiset 230 € + hissiliput, muut 380 € + hissiliput

KESÄN LEIRIT TERVAJÄRVELLÄ
Kesäinen Tervis räjäyttää tajuntasi! Tykkiä menoa on luvassa, kun rentojen
vetäjien, hullujen isosten ja toimivan leiripaikan yhdistelmä valjastetaan kesälomien ajaksi riparikäyttöön Kesän potkaisee käyntiin Taideripari, minkä
jälkeen sarja jatkuu toinen toistaan hienommilla ripareilla ”Perusleirien” lisäksi Terviksen kesää täyttää Taiteen lisäksi myös hikiseksi havaittu liikuntaripari Sportti

TAIDE

Taiteillen kesään ja soitellen riparille! Legendaarinen Taide muotoutuu taidepajaksi, jossa tanssi, bänditoiminta, kuvataide ja teatteri-ilmaisu paiskaavat kättä riparin kanssa Eikä sinun tarvitse olla oman alasi ammattilainen;
innokkuus ja kiinnostus riittävät tanssipajaan, kuvataidepajaan ja teatteri-ilmaisuun Ainoastaan bänditoimintaan osallistuvilta odotamme oman instrumentin perusteiden hallintaa Sinä olet tähti!
Aika:
Konfirmaatio:
Paikka:
Vetäjät:
Ennakot:
Hinta:

3–1162019
su 166 klo 10 Lempäälän kirkko
Tervajärven leirikeskus
Emmi Korpi, Kimmo Lämsä
ja kausityöntekijä
su 173 klo 13:00–17:30 Majakka
pe 124 klo 15:30–20:00 Hope
lempääläiset 150 €, muut 300 €

TERVIS I
Aika:
Konfirmaatio:
Paikka:
Vetäjät:
Ennakot:
Hinta:

12–2062019
su 306 klo 10 Lempäälän kirkko
Tervajärven leirikeskus
Leena Sorsa, Tatu Leijo ja kausityöntekijä
su 103 klo 13:00–17:30 Majakka,
pe 264 klo 15:30–20:00 Hope
lempääläiset 120 €, muut 270 €
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TERVIS II
Aika:
Konfirmaatio:
Paikka:
Vetäjät:
Ennakot:
Hinta:

246–272019
su 77 klo 10 Lempäälän kirkko
Tervajärven leirikeskus
Henri Karvinen, Kimmo Lämsä ja kausityöntekijä
pe 153 klo 15:30–20:00 Hope,
su 284 klo 13:00–17:30 Majakka
lempääläiset 120 €, muut 270 €

TERVIS III
Aika:
Konfirmaatio:
Paikka:
Vetäjät:
Ennakot:
Hinta:

3–1172019
su 147 klo 10 Lempäälän kirkko
Tervajärven leirikeskus
Emmi Korpi ja kaksi kausityöntekijää
su 243 klo 13:00–17:30 Majakka,
pe 35 klo 15:30–20:00 Hope
lempääläiset 120 €, muut 270 €

SPORTTI

Paikoillanne, valmiit, Sportti-riparille! Jos sinulle ominaisin olemisen tapa
on olla liikkeessä, kannattaa suunnata liikuntapainotteiselle Sportille Himoliikkuja sinun ei silti tarvitse olla, vaan tälle leirille voit tulla täysin vailla suorituspaineita Tärkeintä on liikunnan ilo ja yhdessä tekeminen, joka Sportilla yhdistyy riparin mahtavaan ja ikimuistoiseen sisältöön Tämä on kunnon
ripari!
Aika:
Konfirmaatio:
Paikka:
Vetäjät:
Ennakot:
Hinta:
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13–2172019
su 287 klo 10 Lempäälän kirkko
Tervajärven leirikeskus
Christian Seppänen ja kaksi kausityöntekijää
pe 223 klo 15:30–20:00 Hope
su 55 klo 13:00–17:30 Majakka
lempääläiset 150 €, muut 300 €

TERVIS IV
Aika:
Konfirmaatio:
Paikka:
Vetäjät:
Ennakot:
Hinta:

23–3172019
su 48 klo 10 Lempäälän kirkko
Tervajärven leirikeskus
Matti Vehviläinen ja kaksi kausityöntekijää
su 313 klo 13:00–17:30 Majakka,
pe 105 klo 15:30–20:00 Hope
lempääläiset 120 €, muut 270 €

KESÄN REISSURIPARIT
SAVO

Oiva tilaisuus sukeltaa Suomen itäiseen periferiaan! Puitteet ovat ”järvimaassa” kohdillaan: kotoisa majoitus Suomen kirkasvetisimmän suurjärven,
Puruveden, rannalla Lisäksi luvassa on savvoo hiljoo ja kovvoo, lörtsyjä
(Wooot?), Suomen komein linna, maailman suurin puukirkko sekä kieron lieroja harjumaisemia muista riparin riemuista puhumattakaan Iloista riparia
Itä-Suomessa! ”Suattaahan tuo olla, vua suattaahan tuo ei-olla olemattakii”
Aika:
Konfirmaatio:
Paikka:
Vetäjät:
Ennakot:
Hinta:

3–1162019
su 166 klo 10 Lempäälän kirkko
Maatilamatkailu Mannila, Punkaharju
Matti Vehviläinen, Heli Orre ja Jussi Salo
pe 83 klo 15:30–20:00 Hope,
su 74 klo 13:00–17:30 Majakka
lempääläiset 240 €, muut 420 €
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KOILLISMAA

Suosittu ripari karulla Koillismaalla on varma valinta Lintujen laulaessa, ja
pöljien porojen toikkaroidessa ympärilläsi, pääset kokemaan kappaleen
kauneinta Suomea Tällä riparilla tuijotetaan karhuja ja petoeläimiä silmästä
silmään metrin päästä Kuuluisan Karhunkierroksen kokeminenkin on mahdollista Nyt on ainutkertainen tilaisuutesi kokea legendaarinen Koillismaa!
Aika:
Konfirmaatio:
Paikka:
Vetäjät:
Ennakot:
Hinta:

23–3172019
su 48 klo 14 Lempäälän kirkko
Jokijärven leirikeskus, Taivalkoski
Saila Munukka ja kaksi kausityöntekijää
pe 293 klo 15:30–20:00 Hope,
su 195 klo 13:00–17:30 Majakka
lempääläiset 200 €, muut 400 €

PÄIVÄRIPARI
PÄIVÄ

Erittäin hyvää Päivää! Riparivuoden ainoaa ei-leirimuotoista riparia käydään
pienissä pätkissä pitkin kevättä, kunnes se kesän alussa huipentuu muutaman päivän lähijaksoon Päivät ovat sekoitus aherrusta ja rentoa oleskelua
Illaksi mennään kotiin kukkumaan ja nukkumaan Jos leiri ei houkuta tai se
ei muusta syystä ole mahdollinen, on Päivä oiva valinta kokea riparin huikea
meininki Päivä tehdään yhteistyössä Vesilahden seurakunnan kanssa
Aika:
Konfirmaatio:
Paikka:
Vetäjät:
Ennakot:
Hinta:
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19–201, 144, 18–195, 5–76 ja 10–1262019
su 166 klo 10 Vesilahden kirkko
Kuljun Majakka
Harri Henttinen, Raili Paul ja kolmas vetäjä
Päivä ei sisällä erikseen varsinaisia ennakoita, vaan ripari
koostuu pitkin kevättä ja alkukesää olevista tapaamisista
lempääläiset ilmainen, vesilahtelaiset: oma hinnoittelu,
muut 60 €

Ripareille ilmoittautuminen päättyy PE 26.10.2018
Ripari-info KE 31.10.2018 klo 18–19
Lempäälän kirkossa. Pakollinen.
Kaikkien rippikouluryhmien KIRKKOONTUTUSTUMISPÄIVÄ
ma 5.11., ti 6.11., ke 7.11. ja pe 9.11.2018. Aloitus Lempoisten
seurakuntatalolta, josta siirrymme kirkkoon. Pakollinen.
Mikäli oman ryhmäsi aika ei käy, voit tulla jonkun muun ryhmän mukana
sopivana aikana. Katso oman ryhmäsi kellonaika:
Maanantai 5.11.
Talvi-Tervis
Talvi-Lappi
Taide

klo 17–18
klo 18–19
klo 19–20

Tiistai 6.11.
Savo
Tervis I
Tervis II

klo 17–18
klo 18–19
klo 19–20

Keskiviikko 7.11.
Tervis III
Sportti

klo 19–20
klo 20–21

Perjantai 9.11.
Tervis IV
klo 17–18
Koillismaa
klo 18–19
Päivä & Muualle menijät klo 19–20
La 5.1.2019 oleva Uusi Alku -tapahtuma on osa rippikouluasi.
Merkinnät saadaksesi sinun tulee olla mukana riparikanavassa
Hakkarin koulun auditoriossa klo 18:00–19:00 sekä iltakonsertissa
Hakkarin liikuntahallissa klo 19:30–22:00. Pakollinen.
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LÄHETYSSAFARI

Jokainen Lempäälän rippikoululainen osallistuu ripariryhmänsä kanssa Lähetyssafariin Lempoisten seurakuntatalolla 21.–24.1.2019.
Pakollinen. Mikäli oman ryhmäsi aika ei käy, voit tulla jonkun muun
ryhmän mukana sopivana aikana. Katso oman ryhmäsi kellonaika:
Ma 21.1.
Talvi-Tervis ......... klo 17–18
Talvi-Lappi ......... klo 18–19
Päivä .................. klo 19–20

Ke 23.1.
Tervis II ............... klo 17–18
Tervis III .............. klo 18–19
Sportti ................ klo 19–20

Ti 22.1.
Taide .................. klo 17–18
Savo ................... klo 18–19
Tervis I................ klo 19–20

To 24.1.
Tervis IV ............. klo 17–18
Koillismaa .......... klo 18–19
Muualle menijät ... klo 19–20

DIAKONIAPÄIVÄ

Diakoniapäivä 16.–17.2.2019 Vanhassa Pappilassa tutustuttaa sinut siihen, millaista auttamis- ja palvelutyötä seurakunnassa tehdään.
Diakoniapäivä kuljetaan oman ripariryhmän mukana. Mikäli oman ryhmäsi aika ei käy, voit tulla jonkun muun ryhmän mukana sopivana aikana. Pakollinen. Katso oman ryhmäsi kellonaika:
Lauantai 16.2.
Talvi-Tervis ......... klo 12:00-13:30
Talvi-Lappi ......... klo 12:30-14:00
Päivä .................. klo 13:00-14:30
Taide .................. klo 13:30-15:00
Savo ................... klo 14:00-15:30
Tervis I................ klo 14:30-16:00

ENNAKOT

Sunnuntai 17.2.
Tervis II ............... klo 12:00-13:30
Tervis III .............. klo 12:30-14:00
Sportti ................ klo 13:00-14:30
Tervis IV ............. klo 13:30-15:00
Koillismaa .......... klo 14:00-15:30
Muualle menijät ... klo 14:30-16:00

Jokaisella rippikouluryhmällä on lisäksi omat etukäteisleiritapaamisensa eli ennakot. Myös ennakot ovat osa rippikouluasi, eikä niistä
voi olla pois. Katso oman ryhmäsi ajat ja paikat leiriesittelyistä.

14

Riparilaisten huoltajatapaaminen
Kutsumme
sinut,
rippikoululaisen
huoltaja,
riparilaisten
huoltajatapaamiseen. Käytä tilaisuus hyväksesi! Vuonna 2019
huoltajatapaamiset ovat ryhmäkohtaisia tapaamisia, jolloin
pääsemme keskittymään ainoastaan kyseisen ripariryhmän asioihin.
Samalla tapaat muita kyseiseen ryhmään kuuluvien nuorten
huoltajia. Tapaamiset kestävät noin tunnin. Päiväriparin kohdalla
huoltajatapaaminen ilmoitetaan erikseen. Katso kunkin ripariryhmän
paikka ja kellonaika:
Talvi-Tervis
Talvi-Lappi
Taide
Savo

Tervis I

Tervis II

Tervis III
Sportti

Tervis IV

Koillismaa

ma 21.1.2019

klo 17:00 Lempoisten seurakuntatalo

ke 6.2.2019

klo 18:00 Vanha Pappila

ke 27.3.2019

klo 18:00 Vanha Pappila

ke 10.4.2019

klo 18:00 Vanha Pappila

to 11.4.2019

klo 18:00 Vanha Pappila

ke 15.5.2019

klo 19:30 Vanha Pappila

ke 27.3.2019

klo 19:30 Vanha Pappila

ke 15.5.2019

klo 18:00 Vanha Pappila

ke 24.4.2019

klo 18:00 Vanha Pappila

ke 8.5.2019

klo 18:00 Vanha Pappila
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Osoitteita
Lempoisten seurakuntatalo ja kirkkoherranvirasto
Kirkkopolku 1
37500 LEMPÄÄLÄ
puhelin: (03) 2895 111
kirkkoherranvirasto.lempaala@evl.fi

AVOINNA:

MA–PE klo 9–12
MA, KE ja TO
klo 13–15
TI klo 13–17

Lempäälän kirkko
Kirkkopolku 1
37500 LEMPÄÄLÄ

Tervajärven leirikeskus
Ketkantie 247
37550 LEMPÄÄLÄ

Vesilahden kirkko
Rautialantie 208
37470 VESILAHTI

Vanha pappila
Rovastintie 3
37500 Lempäälä

Nuorisotila Hope
Hakkarin yrittäjätalo
Kaakisentie 1
37550 LEMPÄÄLÄ

Jokijärven leirikeskus
Jokijärventie 157
93400 TAIVALKOSKI

Kuljun seurakuntatalo Majakka
Tampereentie 262
37560 Lempäälä

AJO-OHJEET TERVAJÄRVELLE
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Maatilamatkailu Mannila
Koskelonniementie 127
58450 PUNKAHARJU
Sattasvaaran leirikeskus
Rajalantie 1646
99655 SATTASVAARA

YHTEYSTIEDOT
Karvinen Henri

Paul Raili

Korpi Emmi

Salo Jussi

Koskinen Tiina

Seppänen Christian

Leijo Tatu

Vehviläinen Matti

Lämsä Kimmo

Henttinen Harri

nuoriso- ja rippikoulupastori
050 544 3393
henri.karvinen@evl.fi

seurakuntapastori
050 544 3307
emmi.korpi@evl.fi

nuorisotyönohjaaja
050 544 3350
jussi.salo@evl.fi

nuorisotyönohjaaja, varhaisnuoret
050 544 3351
tiina.koskinen@evl.fi

nuorisotyönohjaaja
040 804 9160
tatu.leijo@evl.fi

kirkkoherra,
Vesilahden seurakunta
050 521 0327
harri.henttinen@evl.fi

Munukka Saila

Jeesus Kristus

seurakuntapastori
050 544 3371
saila.munukka@evl.fi

Jumalan Poika

@hopeinsta

kää
mä
ss

Käy

tyk

hopesnappi

ä!

nuorisotyönohjaaja, varhaisnuoret
050 544 3352
heli.orre@evl.fi
riparilempaala
hopelempaala

www.lempaalanseurakunta.fi/
toiminta/rippikoulut

seurakuntapastori
050 544 3342
christian.seppanen@evl.fi

kappalainen
050 544 3358
matti.vehvilainen@evl.fi

erityisnuorisotyönohjaaja
050 544 3339
kimmo@hopenewsnet

Orre Heli

lähetyssihteeri
050 544 3359
raili.paul@evl.fi

+ Sinä

rippikoululainen

Lempäälän seurakunnan
rippikoulutyö Facebookissa
Lempäälän seurakunnan
nuorisotyö Facebookissa
Lempäälän seurakunnan
rippikoulujen nettisivu

TIETOSUOJASELOSTE
Tietosuojaseloste
Lempäälän seurakunta/rippikoulutyö
Rekisterinpitäjä: Lempäälän seurakunta, Kirkkopolku 1, PL 40, 37501 Lempäälä
Yhteyshenkilö: Kirkkoherranviraston toimistosihteeri Päivi Salo, Kirkkopolku 1,
PL 40, 37501 Lempäälä, p. 050 544 3357, paivi.salo@evl.fi
Tietosuojavastaava: Vs kehityspäällikkö Jukka Nyrhinen, PL 226, 33101 Tampere,
p. 050 300 6306, jukka.nyrhinen@evl.fi
Rekisterin nimi: Lempäälän seurakunnan nuorisokasvatuksen rekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste:
• yhteydenpito toimintaan osallistuviin (vuoden 2019 rippikoululaiset)
• tarvittaessa yhteydenpito alaikäisten huoltajiin
• läsnäolojen kirjaaminen toimintaa, tilastointia ja tarvittaessa vakuutuksia varten
• erityistarpeiden huomioiminen (ruokailut, toiminnot, avustaminen)
• oikeusperusteet: merkityksellinen ja asianmukainen suhde rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän
välillä, lakiin ja sopimuksiin perustuvat velvollisuudet, henkilön antama suostumus henkilökohtaisten tietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten
Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö:
• vuoden 2019 rippikouluihin osallistuvat nuoret ja heidän huoltajansa
• nimi, osoitetiedot, henkilötunnus, puhelinnumero, erityisruokavalio, allergiat, huoltajien
yhteystiedot
• tarvittaessa muut terveyteen, elämäntilanteeseen ja käyttäytymiseen liittyvät tiedot
Tietolähteet: asianosaiset itse tai heidän huoltajansa ilmoittavat tarvittavat tiedot ilmoittautumislomakkeessa
Tietojen luovutukset: onnettomuuden tai tapaturman sattuessa tietoja luovutetaan terveyskeskuksen, sairaalan ja/tai vakuutusyhtiön työntekijöille sekä tarvittaessa viranomaistahoille lakiperusteisesti
Henkilötietojen säilytysaika:
• leirien, retkien, tapahtumien henkilötietoja säilytetään vuoden ajan
• onnettomuuden, tapaturman ja/tai läheltä piti -tilanteen henkilötietoja säilytetään
kymmenen vuoden ajan raportin tekemisestä

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus:
• pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää
kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista
• pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai
vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
• niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus
peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen
sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen
• tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity
katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuojaasetusta Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja
Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:
Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki, p 029 56 66700,
tietosuoja@om.fi, www.tietosuoja.fi

18

ILMOITTAUTUMISLOMAKE 2019
Palauta 26.10.2018 mennessä: Lempäälän srk, rippikoulu, PL 40, 37501 Lempäälä TAI
Hakkarin tai Sääksjärven yläasteen opettajanhuoneen lähellä olevaan riparilaatikkoon
Sukunimi

Etunimet (alleviivaa kutsumanimi)

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Henkilötunnus (PAKOLLINEN TIETO!)

Puhelinnumero

Allergiat, lääkeaineallergiat, ruokavaliot (laktoosi-intolerantikko: ilmoita vähälaktoosinen
tai laktoositon ruokavalio), sairaudet, oppimisen haasteet, usein käytetty lääkitys:

Rastita vaihtoehdot:
Kuulun kirkkoon

Kuulun väestörekisteriin

Minua ei ole kastettu

Merkitse riparitoiveesi numeroin 1-3.
Merkitse numerolla 1 halutuin vaihtoehtosi.
TALVI-TERVIS
222-23
TALVI-LAPPI 8-102 ja 232-23
TAIDE
3–116
SAVO
3–116
TERVIS I
12–206
TERVIS II
246–27
TERVIS III
3-117
SPORTTI
13-217
TERVIS IV
23-317
KOILLISMAA
23-317
PÄIVÄ
alkuvuosi 2019

Taideriparilla minua kiinnostaa:
BÄNDI oma instrumenttini on:
BÄNDILAULU
TEATTERI-ILMAISU
KUVATAIDE
TANSSI

Käyn rippikouluni muualla, missä?

Täytä myös toinen puoli

Vanhemman/huoltajan nimi

Vanhemman/huoltajan osoite

Vanhemman/huoltajan puhelinnumero

Vanhemman/huoltajan sähköposti-osoite

HUOLTAJALLE!
TIETOSUOJAAN JA TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄT KYSYMYKSET

(katso ”Turvallisuus- ja tietosuojakysymykset” sivulla 6-7, sekä tietosuojaseloste sivulla 18):

Nuortani saa valokuvata riparin aikana ripariryhmän omaa ja seurakunnan
käyttöä (esim ripariesite) varten
KYLLÄ
EI
Annan luvan liittää nuoreni ripariryhmän omaan WhatsApp-ryhmään
KYLLÄ
EI
Annan luvan antaa nuorelle reseptitöntä lääkettä tarvittaessa
(esim päänsärkyyn)
KYLLÄ
EI
Nuoreni on uintitaitoinen ja saa luvan uida leirin aikana
KYLLÄ
EI
Ripari-infon yhteydessä annan luvan näyttää oman nuoreni nimen ryhmäkokoonpanoissa, jotka lyhyen aikaa heijastetaan kirkon seinälle
KYLLÄ
EI
Paikka ja aika

Nuoren allekirjoitus

Huoltajan allekirjoitus
Ilmoittautuminen perjantaihin 26.10.2018 mennessä!
Tämän jälkeen ilmoittautuneet joutuvat tyytymään jäljelle jääneisiin paikkoihin

